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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  32/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  657/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 32/07-11-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος,  4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αρ. 653 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (προσέλευση στην υπ’ αρ. 
652 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αρ. 659 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος, 24)  Τσακαλάκου Σταυρούλα και  25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αρ. 
659 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης και 2) Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλικάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας 
κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 6) Ασπροχώµατος κ. Σπανός 
Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος και  5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Καθορισµός ποσού επιχορήγησης του ∆ήµου Καλαµάτας στα Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Πνευµατικό 
Κέντρο Καλαµάτας – Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή» και «Φιλαρµονική ∆ήµου Καλαµάτας» για 

το έτος 2008. 
 

Εισηγούµενος το θέµα ο αρµόδιος για τα οικονοµικά θέµατα του ∆ήµου Αντιδήµαρχος 
Καλαµάτας κ. Κλείδωνας Θεοφάνης ενηµερώνει το Σώµα ότι σύµφωνα µε την παρ. 3α της 
συστατικής πράξης του Νοµικού Προσώπου «∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας 
¨Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή¨», η ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου σ΄ αυτό καθορίζεται στην 
αρχή κάθε χρόνου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, και εγγράφεται στον αντίστοιχο δηµοτικό 
προϋπολογισµό.  
 
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 3 της συστατικής πράξης του Νοµικού Προσώπου «Φιλαρµονική 
του ∆ήµου Καλαµών»,  
«3. Πόροι του Ιδρύµατος:   
  Πόροι του Νοµικού Προσώπου καθορίζονται α΄) η παρά του ∆ήµου Καλαµών χορηγούµενη 
κατ΄ έτος εισφορά. β΄) …..» 
το ύψος του ποσού της ετήσιας επιχορήγησης και για το Νοµικό Πρόσωπο αυτό καθορίζεται µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγγράφεται στον αντίστοιχο δηµοτικό 
προϋπολογισµό. 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας, εισηγείται στο Σώµα την 
επιχορήγηση για το έτος 2008: α) του ∆ηµοτικού Πνευµατικού Κέντρου Καλαµάτας µε το ποσό 
των 104.000,00 € και β) της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής µε το ποσό των 560.000,00 €.  
                        

 

 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος, ο οποίος λέει τα εξής: 
 
Ευχαριστώ τον Σεβασµιώτατο ειλικρινά γιατί είχαµε µία συζήτηση δηµιουργική. Να ξέρετε ότι 
το Πνευµατικό Κέντρο πλέον είναι στη διαχείριση του ∆ήµου Καλαµάτας. Υπάρχει υπηρεσία 
στο Πνευµατικό Κέντρο η οποία κανονίζει τα πάντα µε ευθεία αναφορά στο ταµείο µας και 
γίνεται µία ελπίδα να ανατρέψουµε µία κατάσταση πάρα πολύ άσχηµη όπου τα έξοδα είναι 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και τα έσοδα περίπου 3.000 – 4.000 ευρώ το χρόνο.  
 
Και να ξέρετε για το Πνευµατικό Κέντρο ότι έχει αρχίσει συζήτηση, αν σας ενδιαφέρει, µε τη 
Λαϊκή Βιβλιοθήκη, γιατί παρατηρείτε αγαπητοί συνάδελφοι. . . Αυτά σας το λέω επειδή 
ψηφίζουµε κονδύλια για µεν το Πνευµατικό Κέντρο 104.000 ευρώ αλλά στην ουσία είναι πάνω 
από τα διπλάσια, υπολογίστε και καµιά δεκαριά υπαλλήλους που έχουµε εκεί, υπολογίστε και 
τα ετήσια έξοδα, όλα αυτά µε την ΗΛΕΚΤΡΑ που σε λίγο θα έχοµε και µε το Μέγαρο Χορού σε 
δύο χρόνια, σκεφτείτε τα κοστολόγια. Εποµένως αυτά τα ζητήµατα πρέπει να τακτοποιηθούν. 
Για τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη έχει αρχίσει µία συζήτηση. ∆εν είναι δυνατόν ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας 
να είναι πρόεδρος της ∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης, να έχει την ευθύνη δηλαδή για τη ∆ηµόσια 
Βιβλιοθήκη και παράλληλα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να είναι ο απόλυτος οικονοµικός αρωγός, ο 
υποστηρικτής της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαµάτας. Αλλάξανε οι εποχές, έχουµε πανεπιστηµιακή 
βιβλιοθήκη, έχουµε βιβλιοθήκη του ΤΕΙ, έχουµε άλλες ειδικές βιβλιοθήκες, πρέπει να γίνουν τα 
βήµατα εκείνα τα οποία απαιτούνται σε ενοποίηση των βιβλιοθηκών. Αυτή η προσπάθεια 
καταβάλλεται µέσα σε ένα πολύ καλό κλίµα. Έγκριτοι συµπολίτες µας έχουν την ευθύνη της 
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λειτουργίας της Λαϊκής Βιβλιοθήκης. Εύχοµαι και ελπίζω διότι υπάρχει θετικό κλίµα και από 
πλευράς Υπουργείου Παιδείας να φτάσοµε σε µία µορφή τέτοια η οποία θα εξυπηρετεί τα 
συµφέροντα της πόλης. Θεωρώ ότι σ΄ αυτή την προσπάθεια που γίνεται, ολόκληρο το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο βοηθά, είναι αρωγός προς την κατεύθυνση της ενοποίησης γιατί και η 
οικονοµική παράµετρος είναι σοβαρότατη, είναι κατανοητό αυτό. Επιδιώκεται δηλαδή να µπει 
στον κρατικό προϋπολογισµό ένα µέρος αυτών των δαπανών που ψηφίζετε σήµερα. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Ι. Καθορίζει το ύψος της επιχορήγησης του ∆ήµου Καλαµάτας προς το Νοµικό 
Πρόσωπο «∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας ¨Πανταζοπούλειος                    
Λαϊκή Σχολή¨» για το έτος 2008 στο ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(104.000,00 €).  

 
ΙΙ. Καθορίζει το ύψος της επιχορήγησης του ∆ήµου Καλαµάτας προς το Νοµικό 

Πρόσωπο «Φιλαρµονική του ∆ήµου Καλαµών» για το έτος 2008 στο ποσό των 
πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (560.000,00 €). 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

4. Γουρδέας Ανδρέας  

5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

11. Κουδούνης Αργύριος 

12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

13. Λαγανάκος Γεώργιος 

14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

15. Μπάκας Ιωάννης 
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16. Μπασακίδης Νικόλαος 

17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

18. Οικονοµάκου Μαρία 

19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

21. Ράλλης Γεώργιος 

22. Σπίνος Γεώργιος 

23. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

24. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 21 Νοεµβρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 


